
 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Randveres        3. juunil 2019 

Algus 18.00 

Lõpp 19.10 

 

Osalejad: Marju Mik (1. klasside esindaja), Reet Aljas (2. klassid), Anu Kaiv (4. klassid), 

Liina Savolainen (5. klassid), Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad), Edward Ekker 

(eriklasside esindaja asendusliige), Ermo Mäeots (Viimsi vallavalitsuse esindaja), Kristi 

Kelder-Eha (3. klasside esindaja asendusliige), Villem Keerdo (6. klassid), Raili Tüür 

(eriklasside õpetajad), Leelo Tiisvelt. 

 Päevakord:  

1. Ettepanekud õppekava osas 

2. Hoolekogu ja kogukonna koostöö tõhustamine 

3. Hoolekogu tööperioodi pikendamise ettepaneku arutelu 

4. 2019/2020 õppeaasta plaanidest 

5. Jätkame teemat: kooli vastutuse küsimus pärast laste päevakava lõppu 

6. Kooli õueala rikastamine 

7. Jooksvad küsimused 

 

1. Ettepanekud õppekava osas 

Kooli õppekava muutmiseks hakkavad õpetajad alles ettepanekuid tegema. Uudsena tõi 

direktor välja, et B-võõrkeelena saavad vene kodukeelega lapsed valida vene keele kui 

emakeele õppe.  

Hoolekogu toetab uuendust venekeelse kodukeelega lastele süvendatud vene keele õppe 

tagamist. 

2. Hoolekogu ja kogukonna koostöö tõhustamine 

Sel õppeaastal pole kuigivõrd õnnestunud korraldada üritusi külakogukonnaga. Mida 

teha teisiti järgmisel õppeaastal. Leelo Tiisvelt – ettepanek üritused sügisel jagada, kes 

milliste traditsiooniliste ürituse läbiviimise eest vastutab.  

Tõhustada koostööd Randvere Külaseltsiga, korraldada sügisel ühine arutelu.  

3. Hoolekogu tööperioodi pikendamise ettepaneku arutelu 

 



 

Teistest koolidest on tulnud ettepanek, et hoolekogu tööperiood oleks pikem kui aasta. 

Üheaastase perioodi on tinginud liikmete valimise uus kord: et igast klassiastmest on 

vanemad valinud oma esindaja. See aga tähendab, et paratamatult sügiseks lahkub 

senine 6. klassi ja liitub uus 1. klassi esindaja. Ermo Mäeots: vaadata veel ühe perioodi 

vältel, kuidas töö toimib. Ettepanekut arutati, aga korra muutmise ettepanku tegemist 

hetkel ei peetud vajalikuks. 

4. 2019/2020 õppeaasta plaanidest 

Leelo Tiisvelt: järgmisel õppeaastal on kavas õpetajatele digipäevadel korraldada 

koolitusi sh näiteks teismeliste käitumise suunamisest ja muudel olulistel teemadel. 

Samad lektorid teeksid õhtul koolituse ka  lapsevanematele. Hoolekogu võiks uurida 

vanematelt, mis teevad neid huvitavad. Seoses teabe levitamisega kerkis jälle üles 

küsimus Stuudiumist: seal pole võimalust hoolekogu ja koolipere vanemate 

omavaheliseks suhtluseks. Sellekohane ettepanek – luua list ja ligipääs – tehakse kooli IT 

spetsialistile Kaidi Klaasile.    

5. Jätkame teemat: kooli vastutuse küsimus pärast laste päevakava lõppu 

03.04.2019 hoolekogu koosolekul (p.p. 5) oli arutusel laste järelvalveta olek enne ja 

peale kooli päevakava lõppu. Vastavalt kooli kodukorrale vastutab kool laste turvalisuse 

eest õpilaste päevakava vältel. Muul ajal on vastutajaks lapsevanem. Hetkel päevakava 

algus kell  8.45.  

6. Kooli õueala rikastamine 

Kooli õueala, mida lapsed suunatakse kasutama õuevahetundides (staadionipoolne 

lagendik) on lage, vähe tegevusvõimalusi pakkuv ja samas piirdeta ning ebaturvaline. 

Ermo Mäeots: hetkel on töös projekt mille raames on sisustada tegevusvahenditega 4 

siseõue.  

Kogu õueala planeeringu hetkeseisust ülevaade puudub.  

Ettepanek: küsida vallavalitsuselt, volikogult mis plaanid on staadioni ja kooliümbruse 

arendamiseks. Kas on plaanis eelnimetatud õueala rikastamine tegelusvahenditega või 

õpilaste enesealgatuse arendamist soodustavate elementidega (näiteks  loovmäng 

vahenditega, aiandus, konstrueerimine, maakunst). Milline on ajakava.  

7. Jooksvad küsimused 

7.1. Jooksva küsimusena tõstatati käsipallitrennide aeg ja korraldus. 

Käsipalliklubidega seotud probleemidest ollakse teadlikud. E.Mäeots soovitab 



 

teavitada vallavalitsuse antud valdkonna spetsialisti võimalikust muutuste 

vajalikkusest seoses saali üürimisega.  

7.2.  1.B kl olukorrast. L. Tiisvelt teavitas millisel viisil on probleemiga 

tegeletud. Klassis on tugiisik ning olukord hetkel jälgimise all. I kl esindaja sõnul 

on olukord rahunenud 

7.3.  Hoolekogus on ka varem arutatud asjaolu, et Viimsi Vallavolikogu 

esindaja ei ole osalenud ühelgi 2019 I pa hoolekogu koosolekul.  

OTSUSTATI: teha ettepanek Vallavolikogule esindaja muutmiseks.  

7.4.  Anu Kaiv: jätkuks eelmisel koosolekul arutatud muukeelsete laste ja 

nende vanemate rahuolematuse teemale – on toimunud kohtumine 

lapsevanematega. Probleem on vaibunud, on leitud osapooli rahuldavaid 

lahendusi.  

 

 Protokollija:       Koosoleku juhataja: 

Mare Müürsepp      Reet Aljas 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


